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Sammanfattning 

 
Introduktion; Det finns mätningar som visar att 58%, av äldre som bor på särskilt boende, ligger 

i riskzonen för att bli undernärda. Undersköterskor är en yrkesgrupp som möter äldre som inte 

vill äta och riskerar att drabbas av undernäring. Varför äldre inte vill äta kan bero på olika 

anledningar exempelvis vilken mat som serveras, hur och var den serveras. Nutrition är ett icke 

prioriterat område inom vård- och omsorg av äldre, däremot finns kunskap hos vårdpersonal 

om att undernäring påverkar kroppen negativt och ett gott nutritionsstatus bidrar till ökad hälsa. 

Syfte; Syftet med denna studie var att beskriva undersköterskors erfarenheter av att vårda äldre 

på särskilt boende som inte vill äta. Metod; Studien hade en deskriptiv design med kvalitativ 

ansats. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med sju undersköterskor och data 

analyserades utifrån en manifest och latent innehållsanalys. Huvudresultat; Det underliggande 

temat var ”Att vara lyhörd och känna tillit i att vårda äldre i deras hälsa och ohälsa.” Temat 

bestod av fyra kategorier som var Att vilja äta, Att inte vilja äta, Betydelse av omvårdnad och 

Utmaningar i arbetet. Slutsats; Det var vanligt förekommande att undersköterskor mötte äldre 

som inte ville äta. När sådan situation uppstod började undersköterskorna att utreda varför den 

äldre inte ville äta, därefter utfördes lämpliga åtgärder och insatser. Tillit mellan den äldre och 

undersköterskan skapade förutsättning för att goda omvårdnads-insatser kunde genomföras. 

 

Nyckelord; inte äta, tillit, särskilt boende, undersköterskor, äldre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 

Introduction; There are measurements that show that 58% of elderly people who live in 

special housing are at risk of becoming malnourished. Assistant nurses are a professional 

group who meet older people who do not want to eat and are at risk of suffering from 

malnutrition. Why the old people do not want to eat can be due to various reasons, for 

example, what food is served, how and where it is served. Older people's nutrition is not a 

priority area in healthcare, however, there is insight with the healthcare professionals that 

malnutrition affects the body negatively and good nutritional status contributes to increased 

health. Purpose; The purpose of this study was to describe the assistant nurses' experiences of 

caring for the elderly who, living in long term facilities, do not want to eat. Method; The 

study had a descriptive design with a qualitative approach. Semi-structured interviews were 

conducted with seven assistant nurses and data was analyzed based on a manifest and latent 

content analysis. Main Results; The underlying theme was "Being responsive and feeling 

confident in caring for the older in their health and ill health." The theme consisted of four 

categories that were; Wanting to eat, Not wanting to eat, Meaning of caring and Challenges 

in the work. Conclusion; It was common for assistant nurses to meet older people who did 

not want to eat. When such a situation arose, the assistant nurses began to investigate why the 

old did not want to eat, then suitable measures and efforts were performed. Confidence 

between the elderly and the assistant nurse created the prerequisite for good nursing 

interventions. 
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Introduktion 

Med jämna mellanrum kommer det artiklar i media som skriver om att våra äldre svälter ihjäl 

på våra särskilda boenden. Det finns även artiklar där det sägs att så sker även i den äldres hem 

och är inte endast specifikt för särskilda boenden. Professorn, inom geriatrik, Yngve Gustafson 

är en person som poängterar detta väldigt tydligt i artiklar och hans forskningar visar att 

undernäring hos våra äldre är frekvent förekommande och som påverkar kroppen på negativa 

sätt. Yngve Gustafson poängterar i artiklar att de äldre i Sverige svälter ihjäl och att det handlar 

inte bara om antalet kalorier utan även om näringstätheten i maten som serveras. Han säger 

vidare att han använder orden att våra äldre svälter ihjäl för att provocera och för att få fram en 

reaktion hos människor (Österstam 2017; Peruzzi 2016; Brändström 2017).  

Världshälsoorganisationen (WHO) skriver att deras arbete syftar till att bevara människans 

högsta möjliga hälsa och livskvalité genom livet. De har formulerat ett ramverk som innebär 

att fokus ligger på bland annat att minska och förebygga sjukdom, minska förtidig dödlighet, 

minska riskfaktorer som kan härröras till åldrandet och tillhandahålla utbildning för formella 

såväl som informella vårdgivare för att säkerställa trygghet och värdighet hos äldre personer.  

Undernäring hos äldre – orsaker och dess konsekvenser för hälsa 

Det är vanligt med lågt intag av vätska och mat för äldre som bor på särskilt boende. Däremot 

går det att förebygga undernäring, dock kommer det att vara ett återkommande problem fram 

tills dess att undernäring blir belyst med dess risker och konsekvenser och att det synliggörs 

mer tydligt (Keller et al, 2017). Det är vanligast med undernäring bland den äldre befolkningen 

och är en stor och viktig utmaning för vårdinrättningar, såväl som sjukhus som för kommunala 

särskilda boenden. Det finns många olika orsaker till undernäring och dessa orsaker kan delas 

in i tre övergripande områden och det är medicinska, sociala och psykologiska aspekter. 

Medicinska området handlar bland annat om brist på aptit, dåligt munstatus, dysfagi, förlust av 

lukt- och smaksinne, olika sjukdomar som påverkar kroppen negativt till att kunna äta, som 

exempelvis cancer, diabetes, infektioner och emfysem. Biverkningar av mediciner. I det sociala 

området innefattas aspekter som avsaknad av kunskap kring kost, matlagning och nutrition. 

Fattigdom, brister i kunskap om matlagning, ensamhet och isolering. Psykologiska delen 

handlar om oro, förvirring, demens och depression. För att kunna förebygga och åtgärda 

undernäring är det viktigt att ha kunskap om vad som är den underliggande orsaken (Hickson, 

2006). Undernäring är inte en oundviklig del i åldrandet, däremot kan förändringar i åldrandet 
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leda till ökad risk för undernäring. Förändringar som exempelvis nedsatt smak- och luktsinne, 

försämrad munhälsa och minskad fysisk aktivitet (Landi et al, 1999).  

Ett gott nutritionsstatus är en grundläggande aspekt för ett gott åldrande. Undernäring ökar 

risken för sjuklighet och påverkar livskvalitén till det väsentligt sämre. Äldre personer som bor 

på särskilt boende bör ha god chans att upptäckas för att ligga i riskzonen eller för att vara 

undernärd - med tanke på den täta kontakten som finns mellan vårdpersonal och de boende 

(Arvanitakis et al, 2008). Undernäring är en av de vanligaste farorna mot en god ålderdom. 

Energibehovet minskar vanligtvis vid hög ålder, men behovet av näringsämnen är dock i stort 

sett oförändrat genom livet. Nästan alla äldre genomgår olika kroppsliga förändringar så som 

sjukdomar och läkemedelsbehandlingar som påverkar och ökar näringsbehovet. Konsekvenser 

av undernäring leder till viktnedgång och trötthet som i sin tur leder till att vävnader bryts ned 

i kroppen, bland annat musklerna (Olofsson & Gustafsson, 2013). Många äldre rör sig mindre 

och gör inte av med lika mycket energi som förr, däremot är behovet av vitaminer och mineraler 

densamma eller ett ökat behov när kroppen blir äldre (Tabloski, 2014). Undernäring påverkar 

kroppen negativt, bland annat innebär det att sårläkning tar längre tid, muskelmassa minskar, 

ökad risk för fall, ökad infektionsrisk, fatigue och apati ses hos den drabbade samt risk för ökad 

sjuklighet och dödlighet (Kubrak & Jensen 2007; Baldwin & Parsons 2004; Reid 2004; 

Rosenthal 2004). Patienter som är eller ligger i riskzonen för att vara undernärd har två till tre 

gånger högre risk för att drabbas av komplikationer efter operation, ökad dödlighet samt har 

upp till 90 % längre vårdtid, än för patienter som är välnärda (Gallagher-Allred, Voss, Finn & 

McCamish, 1996). Trots vetskapen om att äldre och sjuka har ökad risk för undernäring är 

dessa ofta en försummad grupp (Eide, Halvorsen & Almendingen 2015; Persenius, Hall-Lord, 

Bååth & Larsson 2008).  

Kvalitéregistret - Senior Alert 

Senior Alert är ett nationellt kvalitetsregister som fokuserar på riskbedömningar inom fall, 

trycksår, munhälsobedömningar och undernäring. MNA (Mini Nutritional Assessment) är den 

bedömningsmall som används för att upptäcka om personen ligger i riskzon för att bli eller vara 

undernärd. Senior Alerts arbetssätt bygger på att arbeta förebyggande, registrera dessa 

bedömningar och vidta åtgärder som ökar säkerheten och förbättrar omhändertagandet och 

vården runt den äldre personen (Trinks, 2017). Av de äldre, som registrerades i Senior Alert, 

är 58 % i riskzonen för att bli undernärd (Socialstyrelsen, 2017). Regelbundna kontroller av 
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äldres nutritionsstatus bör vara en nödvändig rutin inom vården av äldre personer (Tabloski, 

2014).  

Kost 

Det finns inte någon specifik fullkomlig kost utformad, ännu, för äldre människor. Däremot 

anses kosten vara en förutsättning för att bevara muskelmassan och undvika skörhet hos de 

äldre (Hernández Morante, Gómez Martínez & Morillas-Ruiz, 2019). Livsmedelsverket (2019) 

har generella rekommendationer för vad äldre bör äta och Socialstyrelsen ansvarar för 

kunskapsstöd och råd vid individuell nutritionsbehandling när undernäring eller risk för 

undernäring föreligger samt vid olika sjukdomstillstånd. Livsmedelsverket skriver vidare att 

det är viktigt att de äldre serveras näringstät kost, men poängterar att den mat som gör mest 

nytta är den mat som äts upp och därför ska även fokus ligga på att maten är god och lockar till 

att äta. Livsmedelsverket rekommenderar en måltidsmodell med sex olika områden som bör 

samverka för att optimera måltidsverksamheten för äldre. Dessa områden, i korthet, är; 

Integrerad - som innebär att det finns möjlighet att påverka vad, när och hur servering av 

måltider görs, social samvaro och bryta den ensamhet som kan finnas samt delaktighet i 

planering av matlagning och servering. Tvärprofessionell samverkan kring måltidskedjan bör 

finnas. Trivsam – det ska finnas tid till måltiderna, möjlighet till att äta ensam eller i sällskap 

med andra, tilltalande måltidsmiljö och som är anpassad efter den äldre som kan ha behov av 

stöd och/eller hjälpmedel vid måltider. God – innefattar god mat och utgår från matgästernas 

önskemål. Serveras på ett tilltalande sätt, ge en kulinarisk upplevelse i form av smak, textur 

och doft. Näringsriktig – måltiderna serveras ofta och är näringstäta, extra berikning till dem 

som är undernärda och nattfastan ska inte överstiga 11 timmar. Vätskebehovet ska vara 

tillgodosedd. Hållbar – minska matsvinn i köket. Välja grönsaker och frukt efter säsong, 

begränsa kött och ersätta det med andra proteinrika alternativ istället, gärna vegetariska. Säker 

– säkra måltider innebär att personal ska ha kunskap kring hantering av mat, servera rätt mat 

till rätt person, kunskap om rutiner och livsmedel. Livsmedelsverket har även tips för framgång 

med bra måltider inom äldreomsorg och det är; Fokusera på individen, kompetens och kunskap, 

helheten och använd måltidsmodellen, ansvar och möjliggör samarbete, sätt mål och utvärdera 

resultat.  

Watkins, Goodwin, Abbott, Hall & Tarrant, 2017, skriver i sin forskning att många äldre följer 

sin kostrutin som de hade när de var yngre och vid val av två olika maträtter väljer de oftast 

den som de är van vid och provar sällan något nytt. Många gånger väljer de även samma typ 
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av frukost eller lunch som de är van vid. Vid olika högtider kan det serveras speciell mat vilket 

är uppskattat eftersom det bryter av den vardagliga rutinen och leder till minnen från förr som 

i sin tur skapar en känsla av närhet mellan de äldre på boendet.  

Vårdpersonal och utbildning 

Enligt Wikby, Ek & Christensson (2009) finns det ett samband mellan undernäring, kroniska 

sjukdomar och antalet ordinerade läkemedel. Deras studie visar att när vårdpersonal har 

genomgått utbildning i nutrition har undernäring hos äldre minskat. Crogan & Shultzs (2000b) 

forskning visar att sjuksköterskor har begränsad kunskap kring nutrition för äldre och deras 

behov. Författarnas slutsats var att nutrition är ett ämne som måste belysas mer under 

utbildningen. Kassean och Vythilingum (2005) påvisar att personal inom vården upplever att 

de inte har tillräcklig djupgående kompetens inom nutrition till äldre för att kunna tillgodose 

deras näringsbehov. De skriver vidare att när vårdpersonal har fått utbildning och erhållit 

kunskap kring matningssituationer ökar nutritionsstatusen hos de äldre. Deras studie visar även 

att vårdpersonal upplevde att de hade fått ökad kunskap och var nöjda med det och de äldre 

uttryckte också att de var med tillfreds över att förändring hade gjorts. Faxén-Irving, Andrén-

Olsson, Geijerstam, Basun och Cederholm (2005) forskning visar dock att trots en kortare 

utbildning inom nutrition till vårdpersonal, resulterade det i att fem månader senare hade det 

inte skett någon förändring kring åtgärder avseende näringsintaget för de äldre.  

Inom öppenvården efterfrågar 85,1 % av personalen utbildning gällande nutrition och 65 % 

uppgav att stödåtgärder vid nutritionsbesvär var det primära behovet, därefter kom näringslära 

och konsekvenser av undernäring för hälsan, 55% (Alfengård & Klevsgård, 2005). Det finns 

en brist i läkarnas engagemang kring patienters näringsstatus. Forskning visar att nutrition inte 

är ett prioriterat område och att det även finns vårdpersonal som inte tycker att nutrition runt 

den äldre är svårt utan bara tråkigt samt att vårdpersonal inte har mycket utbildning inom 

nutrition utan arbetar mer efter egna erfarenheter. Det som också framkom i denna forskning 

var att vårdpersonal upplevde att de företrädde patienten genom att försvara patientens 

autonomi om personen inte ville äta fast vårdpersonalen insåg att patienten inte åt så mycket 

som den borde göra enligt bedömningsmallar. De menade att det är standardmallar och det 

borde finnas utrymme för individuella planer istället som tar hänsyn till patientens vanliga 

matintag i hemmet (Barfod O’Connell et al, 2017). Även Dahl Eide, Halvorsen och 

Almedingen (2015) skriver i sin forskning att läkarna inte lägger någon större vikt vid 

patienters nutritionsstatus. Det är ofta upp till sjuksköterskan att agera inom detta område och 
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när de aktualiserade detta hos läkarna kunde deras engagemang öka något. Bristen på djup 

kunskap kring nutrition till äldre var också något som framkom i studien och efterfrågades av 

vårdpersonal. I denna studie, som skedde på ett sjukhus, ansåg vårdpersonalen att om den äldre 

bodde på ett särskilt boende var det vårdpersonalen vid boendet som ansvarade mer över den 

äldre personens nutritionsstatus och engagerade sig därmed mindre i den delen av vården, 

speciellt om vårdtiden var kort. I studien framkom även att ibland kände vårdpersonalen lättnad 

om patienten nekade måltider för att det var tidsbesparande. Lennard-Jones, Arrowsmith, 

Davison, Denham och Micklewright (1995) skriver i sin forskning att 34 - 54% av de 

intervjuade, läkare och vårdpersonal, ansåg att det inte var av betydelse att fråga den akut sjuke 

patienten om deras nutritionsstatus. Jefferies, Johnson, och Ravens (2011) menar att även om 

nutrition är en tvärprofessionell uppgift ligger det dagliga ansvaret hos vårdpersonalen. 

Måltider 

Måltider handlar om mer än bara tillförsel av näring. Måltider medför även en möjlighet att 

forma och bevara viktiga sociala relationer. Mat anses skapa trevnad, uttrycka känslor, belöna 

framsteg och befrämja relationer (Grodner, Anderson & De Young, 2000). Utifrån sin 

livssituation gör människor individuella val kring mat så som vad, när och hur mycket man ska 

äta vid sina måltider. När en person flyttar in på ett särskilt boende förändras detta och många 

av dessa val förändras eller uteblir (Sidenvall, Fjällström & Ek, 1994). Flera studier visar att 

om personer får vara med och påverka val kring kosten och miljön så äter de bättre (Crogan, 

Dupler, Short & Heaton 2013; Reimer & Keller 2009; Kruger, Thompson, McKenzie & 

Naccarella 2007). Måltidsstunder innebär att införliva traditioner, familjeliv och är ett sätt att 

stärka sin identitet (Philipin, Merrell, Warring, Hobby & Gregory, 2014). Om måltider görs till 

en gemensam stund med olika människor kan det leda till förbättrad livskvalité hos dem äldre 

(Locher, Yoels, Maurer & Ells, 2006). Vårdpersonal har en viktig roll kring hur de hjälper de 

äldre att placera sig vid matbordet under måltider, så att de äldre har möjlighet att upprätthålla 

relationer som de skapat i sitt nya boende. Ibland är det den enda stunden som de äldre ses 

under dagen är just vid måltiderna (Watkins et al. 2017). Personer som är isolerade upplever 

sig mer deprimerade och vilket i sin tur leder till minskat matintag och undernäring (Herman, 

Roth & Polivy, 2003). Äldres brist på aptit kan bero på annat än en följd av mediciner och 

sjukdom. Det kan även bero på vilken mat som serveras, hur miljön är där de ska äta sin mat 

och att rutinerna på ett boende kan påverka den äldres lust att vilja äta (Holmes, 2006). Den 

vanligaste anledningen till att äldre inte vill äta uppges bero på att maten som serveras inte är 

god, 90% anser det och 82 % anser att maten inte ser aptitlig ut. Undersköterskorna i denna 
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forskning hade olika syn på vilket ansvar de hade när det kom till kost och intag av mat. 55% 

av undersköterskorna ansåg att ett av deras primära ansvar var att ge den äldre mat medan 22% 

ansåg att så inte var fallet. Dock visar forskningen att 64% av undersköterskorna erbjöd de 

äldre olika andra alternativ att äta än den måltid som serverades. En annan aspekt som framkom 

var att 93% av undersköterskorna ansåg att de var underbemannade och inte hade möjlighet att 

erbjuda de äldre den tid och det stöd som behövdes vid måltider. En annan synpunkt som 

framkom var att vårdpersonal ansåg att 47% av sjuksköterskorna var intresserade av deras 

åsikter och endast 55% av vårdpersonalen upplevde att de kände sig som en del i teamet runt 

den äldre (Crogan & Schultz, 2000a).  

Begreppet Hälsa i Katie Erikssons teori  

Katie Erikssons ontologiska hälsomodell ser hälsa som en integrerad del av människans liv och 

vardande som bildar en helhetsupplevelse. Hälsa ses som en förflyttning i tre olika dimensioner 

som är görande, varande och vardande. Människan rör sig inom dessa dimensioner och är aldrig 

beständig på någon nivå. Begreppet hälsa som görande kännetecknas av termer som att ha hälsa 

som bedöms utifrån yttre objektiva kriterier som till exempel att leva hälsosamt och undvika 

sånt som kan riskera hälsan. Hälsa som varande präglas av en strävan efter att erfara harmoni 

eller balans, välbefinnande i det inre tillståndet. Hälsa som vardande utgår från att människan 

alltid är i ett ständigt vardande och är aldrig färdig. Livsfrågor blir centrala och människan går 

igenom både svårigheter och lycka vilket leder till en djupare förståelse för tillvarons villkor. 

Människans egentliga väsen utgör denna vardande. Dessa tre dimensioner kompletterar 

varandra istället för att utesluta varandra (Eriksson, 1995). Hälsa är dynamisk och består av 

kroppsliga, själsliga och andliga delprocesser. För varje individ är hälsans helhet unik. Hälsans 

sammansättning varierar för varje individ och därför finns det oändliga variationer av vad som 

upplevs som hälsa. Hos människan är hälsa ett naturligt tillstånd och hälsa innebär att vara hel, 

vara hel som människa. Hälsan är relativ och det är svårt att dra riktlinjerför vad som exakt är 

hälsa eller ohälsa. Trots att vissa element inte är ultimata behöver det inte betyda att hälsans 

helhet rubbas. Ohälsa uppkommer när människan möter något hinder av något slag. När ett 

hinder uppstår inom människan eller i dess omvärld, så att samspelet inom människan rubbas, 

uppstår ohälsa (Eriksson, 1988).  

Människor har olika uppfattningar och upplevelser av hälsa, olika hälsobilder och den 

ontologiska hälsomodellen utgår från att människans hälsomotiv har ett samband med de olika 

hälsodimensionerna och graden av medvetenhet om sina egna inre resurser. Hälsomotiv kan 
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vara exempelvis ett välbefinnandemotiv, helhetsmotiv, sjukdomsmotiv eller funktionsmotiv. 

Eriksson skriver att hälsa och hälsomotiv kan inte påverkas genom tvång hos en människa. Om 

en människa tvingas uppvisa ett hälsobeteende bryter det ned människans krafter inifrån. 

”Hälsa förutsätter att den inre människan ”vill” hälsa, d.v.s. finner mening i att ”varda”.” 

(Eriksson 1995, s. 17). 

Problemformulering 

Att bli äldre innebär oftast kroppsliga förändringar som kan innebära att risken, för att ligga i 

riskzonen för att bli undernärd eller redan vara undernärd, ökar. Personer som flyttar in på 

särskilt boende har oftast större närhet till vårdpersonal och bör därför ha större chans att 

upptäckas och förebygga undernäring. Att befinna sig i riskzonen eller vara undernärd medför 

risk för ökade komplikationer vid vård för andra åkommor, sjukdomar, vilket medför ökad risk 

för dödlighet än för dem som är välnärda. Vårdpersonal tycker att det är för lite utbildning 

kring nutrition och forskning visar att det finns brister kring vårdpersonals engagemang runt 

äldre personers nutritionsstatus. Däremot finns det forskning som visar att när vårdpersonal har 

fått mer utbildning i ämnet har det gett positiva resultat. När människor inte vill äta kan det 

bero på olika saker så som minskad aptit, olika sjukdomar, mediciner som påverkar matlusten 

och den sociala biten kan påverka människors lust att äta. Även det som serveras påverkar 

lusten till att vilja eller inte vilja äta. Forskning kring undersköterskors erfarenheter av när äldre 

inte vill äta är en aspekt som inte är särskilt belyst och är en viktig del kring vården av äldre på 

särskilda boenden. Därför är det viktigt att beskriva undersköterskors erfarenheter av att vårda 

äldre som inte vill äta.  

Syfte 

 Syftet med denna studie var att beskriva undersköterskors erfarenheter av att vårda äldre på 

särskilt boende som inte vill äta. 

Metod 

Design 

Studien har en deskriptiv design med kvalitativ ansats (Polit & Beck, 2017). Kvalitativ studie 

med intervjuer ger en möjlighet att belysa och beskriva personers erfarenheter, uppfattningar, 

åsikter, känslor och kunskap kring ett specifikt område (Patton, 2014). Med en kvalitativ 

studiedesign kan författaren få kunskap, genom intervjuer, om informanters erfarenheter inom 

ämnet som efterfrågas (Polit & Beck, 2017).    
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Urvalsmetod och undersökningsgrupp 

Urvalet var ändamålsenligt och bestod av undersköterskor som arbetar på kommunalt särskilt 

boende för äldre. De valdes eftersom de ansågs ha mycket att berätta om matsituationer för 

äldre. 

Inklusionskriterier för att deltaga i studien var minst ett års erfarenhet av arbete inom särskilt 

boende för att ha kännedom om det som efterfrågas i intervjun. Exklusionskriterier var 

vårdpersonal som var långtidssjukskrivna, tjänstlediga eller föräldralediga samt vårdpersonal 

som endast arbetar natt. Sju stycken undersköterskor vid två olika särskilda boende tackade ja 

till att delta i studien. Dessa intervjuer skedde i april 2019. 

Urvalsgruppen bestod av sex kvinnor och en man, range var 41 - 62 år och medelåldern var 

54,8 år. Alla var utbildade undersköterskor och medelåren var 19,4 års arbete på samma 

arbetsplats, där den som arbetat kortast hade varit ett år på sin avdelning och den som arbetat 

längst på sin var 39 år. En undersköterska hade gått, utöver undersköterskeutbildningen, en 

större formell utbildning där nutrition var en del. Övriga hade fått information kring nutrition 

vid lokala träffar på arbetsplatsen av sjuksköterskor och vissa hade även gått på föreläsningar 

med en dietist.  

Tillvägagångssätt  

Kontakt med verksamhetschefer till två olika kommuner togs och information gavs muntligt 

om studien och en förfrågan om tillstånd för att genomföra studien. I direkt samband med 

samtalen mejlades ansökan om tillstånd, samtidigt gjordes en utskrift av samma dokument och 

ett brev med frankerat kuvert för retur, som skickades till verksamhetscheferna för underskrift. 

När tillstånd hade erhållits av verksamhetscheferna skrevs ett informationsbrev som vände sig 

både till enhetscheferna samt till de som vill medverka i studien som informanter. Detta 

informationsbrev mejlades till enhetschefer i samband med att kontakt togs med dessa chefer. 

Både i samtal och i informationsbrevet tydliggjordes syftet med studien, förutsättningarna för 

frivilligt deltagande, deras rättighet att avsluta sitt deltagande utan vidare frågor eller 

repressalier samt att all data hanteras konfidentiellt. Enhetscheferna frågade flera personer i sin 

personal som de visste hade erfarenhet, var van vid att prata och inte tyckte att det var jobbigt. 

Tre personer tackade nej till enhetscheferna och fyra respektive tre undersköterskor ville delta 

och låta sig intervjuas. Därefter återkom enhetscheferna till författaren och genom 

överenskommelse bokades datum och tid för när intervjuerna skulle äga rum. Dagen då 

intervjuerna ägde rum möttes författaren upp av enhetscheferna som visade runt i fastigheten 
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och vilket rum som skulle användas till dessa intervjuer. Då gavs återigen muntlig information 

från författaren till enhetschefer och informanter vid dessa intervjutillfällen samt erbjudande 

om ytterligare exemplar av informationsbrev gavs. Författaren poängterade att deltagandet var 

frivilligt och möjligheter att avbryta sitt deltagande under studiens gång, innan intervjuerna 

påbörjades och ingen av informanterna avböjde att delta. Intervjuerna skedde på 

informanternas arbetsplatser, i ett ostört rum, där författaren upplevde att informanterna kände 

sig bekväma och på avtalad tid, under deras arbetstid och enligt överenskommelse. Tiden 

planerades till 30 - 60 minuter / intervju och de tog mellan 17 - 39 minuter, medel 26 minuter. 

Enligt Kvale och Brinkman (2014) bör författaren få informanterna känna sig trygga för att de 

ska våga berätta om sina erfarenheter. Danielson (2017a) skriver att intervjuer bör ske i en 

ostörd miljö som skapar förutsättningar för trygghet och är en förutsättning för att intervjun ska 

bli så innehållsrik och djup som möjligt i relation till studiens syfte. 

Datainsamlingsmetod 

Totalt genomfördes, under april månad, sju stycken intervjuer med undersköterskor, vid två 

olika särskilda boenden i två olika kommuner i norra Sverige. En frågeguide med öppna, 

semistrukturerade frågor med tillhörande följdfrågor skapades för att informanterna skulle 

kunna samtala fritt om studiens ämne, då författaren inte kunde förutspå vad svaren på frågorna 

skulle bli. Intervjuerna inleddes med information om informanternas ålder, utbildning och hur 

lång tid de arbetat på det aktuella arbetsstället. Därefter fortsatte intervjun med tre öppna 

huvudfrågor, som hade formulerats med följdfrågor, vilket gav informanterna möjligheter till 

att ge ett detaljrikt svar kring det som efterfrågas medans frågor som kan ge svar så som ja eller 

nej undveks. (Polit & Beck (2017). Enligt Danielsson (2017a) innebär en semistrukturerad 

intervju att frågorna formuleras i en viss struktur, men behöver inte tas i samma ordning. 

Intervjuaren kan anpassa sig till vad som kommer upp under intervjun. Interaktionen mellan 

intervjuaren och informanten kan störas om intervjuaren är väldigt styrd av frågeguiden. Därför 

bör intervjuguiden endast fungera som ett stöd och den som intervjuaren bör vara väl förberedd 

och införstådd med innehållet i frågeguiden.  

De tre huvudfrågorna var om vad informanterna hade för erfarenhet av äldre personer som inte 

vill äta, vilket inflytande äldre hade att påverka sin matsituation samt undersköterskornas 

erfarenheter av äldre som var undernärda och inte vill äta. Exempel på följdfrågor var om de 

äldre brukar ange något skäl till att inte äta, om anhöriga brukar ha åsikter kring kosten och om 
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vad informanterna tänker och känner när de läser mediers beskrivning om att våra äldre svälter 

ihjäl på våra särskilda boenden.  

Intervjuerna spelades in med diktafon, för att intervjuaren då kunde fokusera på ämnet och vad 

som sades i intervjun, för att därefter transkribera intervjuerna ordagrant (Kvale & Brinkman, 

2014).  

Dataanalys 

Data analyserades utifrån manifest och latent innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman 

(2012). I det manifesta innehållet abstraheras det som är beskrivande i texten och som svarar 

på frågan vad texten här beskriver. Den latenta delen svarar på frågan hur framkommer det här 

i den underliggande texten som då är en tolkning (Graneheim & Lundman, 2012). Allt material 

transkriberades av författaren själv och därefter lästes alla intervjuer i sin helhet flera gånger 

för att därefter identifiera meningsbärande enheter. Enligt Graneheim och Lundman (2004) är 

meningsbärande enheter den text i intervjuerna som innehåller viktig information, hör ihop i 

ett sammanhang, och som är relevant för studiens syfte.  

När meningsbärande enheter identifierats, utifrån studiens syfte, kondenserades textmassan till 

det mest väsentliga i texten utan att dess innebörd gick förlorad. Därefter jämfördes den 

kondenserade texten på likheter och olikheter som utmynnade i underkategorier. Därefter, ur 

dessa underkategorier, abstraherades kategorier fram en beskrivning av det manifesta och 

konkreta innehållet på en högre logisk nivå. I resultatet som redovisas har varje underkategori 

ett citat som är signifikant för dess innebörd. Kategoriernas underliggande mening kan genom 

författarens tolkning leda fram till den latenta meningen i ett eller flera teman och i den här 

studien framkom ett tema (Danielsson 2017b; Graneheim & Lundman 2012). Under 

dataanalysprocessen har författaren kontinuerligt analyserat och diskuterat med handledaren 

om olika reflektioner och funderingar. I denna studie fann författaren ett tema under 

analysprocessen. Exempel på analysprocessens redovisas i tabell 1. 
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Tabell 1. Exempel på dataanalysprocessen.  

Meningsbärande 

enhet 
Kondenserad 

meningsbärande 

enhet 

Underkategori Kategori Tema 

Det roligaste vi gör 

på året är ju 

surströmmingen, 

det tycker de flesta 

om och så blir det 

ju lite festligare. 

Roligaste på året är 

surströmmingen, 

flesta tycker om, 

festligt 

Variation i 

vardagen 

Att vilja äta Att vara 

lyhörd och 

känna tillit i 

att vårda 

äldre i deras 

hälsa och 

ohälsa. Ofta så känns det 

som att dem 

bestämmer sig för 

att dem inte vill äta 

och kniper igen 

Bestämmer sig för 

att inte äta och 

kniper igen. 

I livets slut Att inte vilja 

äta 

och de har ju sämre 

näringsupptag och 

de äter ju lite 

mindre portioner 

så dem behöver ju 

allt dem kan få i 

sig, det är ju därför 

det är så här ofta. 

sämre 

näringsupptag, 

behöver allt de kan 

få i sig. 

Att se behov Betydelse av 

omvårdnad 

Och så kommer 

media in med sina 

stora reportage om 

att dem äldre 

svälter och jag tror 

inte att det är hela 

sanningen. 

Faktiskt. 

Media rapporterar 

om att äldre 

svälter, inte hela 

sanningen. 

Mediers 

beskrivning 

Utmaningar i 

arbetet 

 

Forskningsetiska överväganden 

De forskningsetiska överväganden som ligger till grund för detta arbete är de etiska riktlinjer 

för omvårdnadsforskning i Norden (2003) som refererar till FN’s deklaration om mänskliga 

rättigheter. Där framkommer de etiska principer som kraven på forskningsetiken bygger på. 

Omvårdnadsforskningen bygger på fyra principer som är: principen att göra gott, principen att 

inte skada, principen om autonomi samt principen om rättvisa. I de etiska riktlinjerna för 

omvårdnadsforskning i Norden (2003) finns det riktlinjer beskrivet för vad forskare inom 

omvårdnad ska beakta och ta ansvar för. Etiskt tillstånd för att få genomföra studien ska finnas 

och sökas innan projektet påbörjas. Det finns fyra krav som forskaren måste uppfylla och dessa 

överväganden har författaren gjort enligt följande; 
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Informationskrav – Information om studiens syfte har getts på ett lättförståeligt språk och 

verksamhetscheferna har fått information om studien samt förfrågan om tillstånd om att få 

genomföra studien. Deltagarna och enhetscheferna har informerats om att deltagandet är 

frivilligt och att de har rätten att tacka nej till att delta i studien. 

Krav på samtycke – Information gavs om frivilligt deltagande samt skriftligt intyg från 

verksamhetscheferna inhämtades. Information gavs till informanterna om att de kan avbryta 

sin medverkan när de helst önskar och utan krav på att ange skäl för detta.  

Krav på konfidentialitet – All information som informanterna delade med sig behandlas med 

respekt. Inga namn eller uppgifter kommer att kunna spåras tillbaka till någon av deltagarna i 

resultatet. Intervjuer och transkriberingar utfördes av författaren själv och inga andra förutom 

handledaren och examinatorn kommer att höra och/eller läsa dessa. Inspelningar och 

transkriberingar har förvarats hemma hos författaren på ett säkert ställe där obehöriga inte har 

tillträde. Under projektets gång var det endast författaren och studiens handledare, vid Gävles 

Högskola, som hade tillgång till transkriberingarna. När studien är avslutad och godkänd 

kommer all inspelning att raderas, så även transkriberingarna. Deltagarna kan, om så önskas, 

få ta del av det slutliga arbetet.  

Krav på deltagarnas säkerhet – Om deltagare upplever obehag eller annan negativ påverkan 

under projektets gång ska studien avbrytas eller skjutas upp. Detta ansvar ligger på författaren 

att vara ödmjuk och lyhörd för detta och ta dessa aspekter i beaktning främst under intervjuerna, 

men även under hela tiden då arbetet med studien löper på.  

Kjellström (2017) skriver att intervjuer kan skapa närhet och som i sin tur kan påverka intervjun 

vilket innebär att informanterna anpassar svaret till vad de tror att intervjuaren vill höra. 

Författaren vände sig till särskilda boenden i andra kommuner än där författaren bor och inte 

har någon koppling till. Detta för att undvika att informanterna hamnar i läge där de inte känner 

sig bekväma i att svara på frågorna och/eller för att ge svar som de kanske tror att författaren 

förväntar sig.  

Formulär för forskningsetiskt godkännande av detta projekt har gjorts och skickats till berörda 

vid Gävle Högskola och blivit godkänd innan kontakt togs med verksamhetschefer, 

enhetschefer och informanter.  
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Resultat 

Resultatet i denna studie kommer att presenteras i fortlöpande text och i en tabell. Det latenta 

temat som framkom i tolkningen var; Att vara lyhörd och känna tillit i att vårda äldre i deras 

hälsa och ohälsa. Den manifesta innehållsanalysen resulterade i fyra kategorier, med 

tillhörande underkategorier, se tabell 2. Kategorierna var: Att vilja äta, Att inte vilja äta, 

Betydelse av omvårdnad och Utmaningar i arbetet. Under dessa kategorier finns det elva 

underkategorier och dessa kommer att presenteras löpande i denna del som kategorier och 

underkategorier. Citat från intervjuerna kommer att stödja resultatet märkta med Usk1, Usk2 

och så vidare.  

Tabell 2. Tema, kategorier och underkategorier 

Tema Kategorier Underkategorier 

Att vara lyhörd 

och känna tillit i 

att vårda 

äldre i deras 

hälsa och ohälsa. 

Att vilja äta - Valmöjligheter 

- Variation i vardagen 

  

Att inte vilja äta - Flytt till boende 

- Äldres uppfattningar 

- Kroppsliga tecken 

- I livets slut 

  

Betydelse av 

omvårdnad 

- Att se behov 

- Att ha rutiner 

  

Utmaningar i arbetet - Anhörigas reaktioner 

- Medias beskrivning 

- Undersköterskornas behov 

 

Att vara lyhörd och känna tillit i att vårda äldre i deras hälsa och ohälsa 

Det genomgående temat ”Att vara lyhörd och känna tillit i att vårda äldre i deras hälsa och 

ohälsa” var något som framkom i intervjuerna och som genomsyrade alla kategorier med 

tillhörande underkategorier. Oavsett om den äldre personen ansåg sig befinna sig i hälsa eller 

ohälsa så visste och kände undersköterskorna att betydelsen av att vilja äta var viktigt för den 
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äldres välbefinnande. Undersköterskorna hade hela tiden den äldres hälsa och ohälsa i fokus 

när beslut om att respektera och avvakta när den äldre inte ville äta eller om de skulle försöka 

motivera och utreda för att få den äldre personen som inte ville äta att äta. Tilliten i att som 

undersköterska kunna avgöra om den äldre personen själv valde att vilja sluta äta eller att den 

äldre inte åt på grund av andra orsaker fick betydelse för hur omvårdnadsinsatserna 

genomfördes. Genom att vara lyhörd kunde undersköterskorna bemöta anhöriga i deras 

reaktioner när den äldre inte vill äta och känna tillit till sin erfarenhet att när media beskriver 

vården, ibland i, negativ beskrivning känner de sig inte träffade för att de har tillit till att de gör 

allt de kan för att få den äldre personen att äta. Likväl visade ödmjukhet inför att se behovet av 

ökade kunskaper kring äldres nutrition.  

Att vilja äta 

I kategorin att vilja äta finns det två underkategorier som fokuserar på Valmöjligheter och 

Variation i vardagen. Att ha viljan till att äta kan vara en förutsättning för att faktiskt äta. Det 

som kan ge lust att äta kan vara att få möjlighet till att själv välja vad man vill äta. På ett särskilt 

boende kan det vara begränsade möjligheter till det, men som undersköterska försöker de att 

tillmötesgå önskemål så långt det är möjligt. Bryta av vardagen med fest och att fira högtider 

är något som uppskattas av många äldre vilket kan leda till att vissa äter mer än vad de brukar 

göra i vardagen.  

Valmöjligheter 

Undersköterskorna berättade att på avdelningarna har de vissa valmöjligheter till att erbjuda 

annan mat än det som lagas i en typ av centralkök. Det är köket som förser de olika 

avdelningarna med lagad mat, lunch och middag.  De valmöjligheter som undersköterskorna 

har att erbjuda är sådan mat som är lättlagad och finns på avdelningen. Det som de kan bjuda 

på exempelvis fil och flingor, smörgås, gröt eller kräm med mjölk. De som bor på boendet har 

då möjlighet att få annan mat än det som serveras, om det är mat som de inte tycker om eller 

om de är sugna på något annat än det som erbjuds.  

”Vi har inte möjlighet till att ge annan mat så, utan i så fall blir det gröt eller fil 

sånt som vi har på avdelningen.” (Usk1). 

Lunch och middag är måltider som de har mindre inflytande över då det är kökspersonalen som 

komponerar matsedeln. Däremot är frukost och mellanmål måltider som undersköterskorna 

kan ge de äldre olika valmöjligheter på att välja olika alternativ varje gång.   



 

15 

 

Variation i vardagen 

Variation i vardagen beskrevs att när det är högtider eller något speciellt att fira så serverar 

centralköket speciell mat som anses vara kopplat till just den högtiden. Exempelvis kan det 

innebära jordgubbstårta på midsommar, semla till fettisdagen eller surströmming på 

sensommaren.  

”Speciellt här uppe när de får norrländsk mat som palt och surströmming. Då 

blir dem glada och det är ju specifik mat här uppe, det är det ju ja.” (Usk6). 

Variation i vardagen beskrevs av undersköterskorna som ett avbrott från vardagens rutiner och 

innebär något trevligt och som uppskattas väldigt mycket av dem äldre och vissa äter mer än 

de brukar. 

”Och dem som inte brukar äta så mycket vid andra mål brukar äta jättemycket 

med surströmming. Det triggar ju igång” (Usk3). 

Att inte vilja äta 

Kategorin att inte vilja äta är en kategori som har fyra underkategorier som är: Flytt till boende, 

Äldres uppfattningar, Kroppsliga symtom och I livets slut. Dessa innefattar olika aspekter där 

undersköterskorna beskriver sin erfarenhet av när äldre inte vill äta. Det framkom under 

intervjuerna att mat är ett basalt behov för att kroppen ska kunna fungera och när någon inte 

vill äta påverkar det hälsan. Orsaker till att inte vilja äta är således en viktig aspekt att utreda 

och om möjligt åtgärda.   

Flytt till boende 

Undersköterskorna beskrev att äldre personer bor hemma länge idag med stöttning av 

hemtjänst. När de beviljats plats på ett särskilt boende är deras hälsa ofta negativt påverkad och 

de befinner sig oftast redan i ett skört tillstånd av ohälsa. Vilket kan leda till att när de flyttar 

in till ett boende kan de redan vara i ett skede där de inte vill äta. 

”För oftast när de kommer just till särskilda boende är dem redan ganska dåliga 

och det kan ju vara att det är problem med tänder, man får verkligen krypa och kolla och leta 

överallt till orsaker varför de inte vill äta.” (Usk4). 

Under intervjuerna framkom det att kan bli stora omställningar vid flytt till ett boende och det 

är av vikt att de lär känna de äldre och tar reda på vad som är viktigt för just den personen. 
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Äldres uppfattningar 

Bo på ett särskilt boende innebär att bo tillsammans med många andra människor och det kan 

vara en utmaning att vänja sig vid boendets rutiner och försöka skapa egna vanor på det nya 

stället. Äldre har sina egna uppfattningar om olika saker och något som kom fram i intervjuerna 

var att många äldre tycker att det serveras mat ofta på boendet.  

 ”Ja de tycker ju att det är mat jämt. För du känn då är det frukost, mellanmål, 

lunch, mellanmål, middag och kvällen så det är mat hela tiden. De säger, men ska jag äta igen, 

jag har ju inte gjort något och ja du vet… ska man äta så där ofta och det förstår man ju. Ja 

du vet ska man ha mat så där ofta då ska man arbeta ja du vet de har det där i sig. Det hör 

man ju en del säger att de tycker det är mat jämt.” (Usk1). 

Ibland kunde de äldre kommentera om vilken mat som serverades. Vissa äldre uppskattade att 

det bjöds på ny och modern mat, däremot säger undersköterskorna att det var mer vanligt att 

de äldre helst vill äta sådan mat som de var van vid och känner igen.  

 ”Det är mer modern mat nu och en del kan tycka att det är pest, men så finns det 

dem som får en aha-upplevelse och tycker att det var jättegott. Så jag ska inte döma ut det helt, 

det ska jag icke. Sen kan man ju fråga sig vilken nytta maten gör, hur näringsrik och nyttig den 

må va, om den ändå inte äts upp?” (Usk7). 

Under intervjuerna beskrev undersköterskorna att de äldre tycker att det serveras mat ofta och 

har synpunkter på vad för mat som serveras och är det mat som de inte tycker om så kan det 

påverka den äldre till att inte vilja äta.  

Kroppsliga tecken 

Något som framkom under intervjuerna var att en orsak till att de äldre inte vill äta kan bero på 

något kroppsligt besvär som stör. Det kan vara svamp i munnen, tandprotesen som skaver eller 

om de har ont någonstans. De äldres sinnen kan påverkas negativt som gör att de inte vill äta 

eller har nedsatt aptit. Det är viktigt att utreda och åtgärda det som påverkar den äldres orsak 

till att inte vilja äta.  

 ”I regel beror det på något in i mun, protesen kanske inte passar, det skaver eller 

så har de sår eller svamp i munnen eller… I regel så är det av sån anledning de slutar äta om 

de är pigg och så. Då är det i regel något som är galet.” (Usk1). 
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Ibland kan även oro vara något som påverkar den äldre till att inte vilja sitta ner och äta. Då 

brukar undersköterskorna ingripa för att dels skapa matro till de andra som sitter bredvid och 

dels framförallt för att ta reda på och försöka minska oron hos den som är drabbad av det.  

  ”Ja, vi försöker ju lugna ned de och går det inte då får vi ta den personen från 

matbordet, en stund, så att de andra får matro och sen prova igen. Det kan ju vara något annat 

som är grunden till oron också. Till exempel att man behöver gå på toa eller nåt sånt och det 

kan ju komma akut när du sitt och ät.” (Usk3).  

I livets slut 

När livet närmar sig sitt slut är det vanligt att den äldre minskar sitt matintag för att så 

småningom helt upphöra med att ta emot mat och vätska. När den äldre människan närmar sig 

slutet är det viktigast med goda omvårdnadsinsatser så att personen får må så bra som möjligt 

i slutet.   

 ”När det kommer till det här med maten så när den är i det skedet, när det är i 

det läget så finns inte tanken på att man ska få i dem mat. Det är så. Det går ju inte. Så att de 

får god omvårdnad och att dem får må bra så. Det är det viktigaste då.” (Usk1). 

Denna aspekt var något som berördes av alla undersköterskor och som ses som en naturlig del 

av livet och vanligt i den döende processen.   

Betydelse av omvårdnad  

Betydelse av omvårdnad är en kategori som resulterade i två underkategorier som är Att se 

behov och Att ha rutiner. Inom vårdyrket är omvårdnaden en central plattform och då allt 

vårdpersonal gör grundar sig i omvårdnad är det viktigt att kunna se behov och ha rutiner. 

Nutrition är en stor del av helheten runt den äldre människan och när någon inte vill äta 

påverkar det hälsan hos den äldre och då är omvårdnad betydelsefull för att se behov och ha 

rutiner.  

Att se behov 

När den äldre flyttar in på ett särskilt boende har de olika behov och som vårdpersonal är det 

av största vikt att se och uppmärksamma dessa och försöka tillmötesgå önskningarna så långt 

det är möjligt. En del i den aspekten är att många äldre befinner sig i riskzonen för att vara 

undernärda och då samarbetar undersköterskorna med sjuksköterskan. Undersköterskorna ger 
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ofta vardagsberikning som innebär bland annat att de tillsätter grädde och smör i maten och i 

vissa fall får de ordinationer, av sjuksköterskan, på att ge näringsdryck.  

 ”… vi serverar det vi får från köket och vi försöker att tillgodose näringen. Vi 

berikar med smör och vi berikar mjölken med grädde och vi ger näringsdrycker. Vi får även 

ordinationer från sjuksköterskan att ge näringsdrycker…” (Usk2). 

Däremot har de reflekterat över att åtgärder kan sättas in, när någon äldre har risk för 

undernäring eller redan är drabbad av det, men tyvärr ger inte alltid dessa insatser effekt.  

 ”… där man satt in insatser och det gett effekt, men det är klart inte alla gånger. 

Vi ska ju komma ihåg att de i botten har en sjukdom också så hur mycket du än berikar maten 

så hjälper det inte och de går inte upp i vikt.” (Usk2). 

Att se behov innebär bland annat att vara observant på äldres behov av insatser som kan 

uppkomma i samband med att de inte vill äta. Trots att insatser ibland inte ger önskad effekt 

måste personal som arbetar med äldre ändå vara uppmärksam på de äldres behov.  

Att ha rutiner 

På särskilda boende finns det rutiner och ofta brukar en rutin vara att identifiera och förebygga 

undernäring. Många använder Senior Alert och olika typer av bedömningsmallar som är 

kopplade till att göra riskbedömningar. Undersköterskorna beskrev att de har rutiner kring 

detta, när äldre inte vill äta, och har ett nära samarbete med sjuksköterskan för att försöka 

minska risken för undernäring.  

  ” … då jobbar vi med sjuksköterskan som hjälper oss med näringsdrycker, små 

portioner och ibland får vi listor där vi ska fylla i hur mycket de dricker på en dag. Vi gör ju 

även större mätningar varje år i det här Senior Alert och då får vi olika riktlinjer att följa.” 

(Usk5). 

En annan aspekt kring rutiner är måltidsmiljön. Den kan ha stor inverkan på huruvida den äldre 

inte vill äta och även på mängden mat de äter. Det som framkom i intervjuerna var att om det 

är stökig och bullrig miljö vid måltider så påverkar det matron och om de stänger av radio och 

tv så infinner sig ett lugn som oftast gör att de äldre stannar och äter maten som serveras.  

   ”Jag tycker, nu när vi sitter på avdelningen och äter, och är man noga, vilket 

inte alla är, och att man stänger av tv:n så det blir tyst och att det är bara en som servera lugnt 

och stilla och att det inte skramlar så tycker jag mig se att vissa av dem äter mycket bättre, 
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mycket mycket bättre till och med, men framför allt så stannar dem längre vid bordet och det 

känns som att det har blivit ett lugn. Det vilar ett lugn nu.” (Usk7).  

Rutiner för hur måltidsmiljön bör vara underlättar för att få äldre att vilja äta och rummet där 

de äldre ska äta borde vara avskilt och inte ett samlingsrum med tv och radio så som det kan 

vara idag. Sådan miljö som är rörig och stökig gör att de äldre inte vill äta eller äter sämre än 

om det var tyst och rofyllt vid måltiden.   

Utmaningar i arbetet 

Utmaningar i arbetet är en kategori som har tre underkategorier och dessa är Anhörigas 

reaktioner, Medias beskrivning och Undersköterskornas behov. Arbete inom vården innebär 

olika utmaningar och i denna studie framkommer det att anhörigas reaktioner när äldre inte äter 

samt mediers beskrivningar av vården när äldre inte äter och utbildningen till undersköterska 

belyser inte nutrition tillräckligt när äldre inte äter, vilket kan vara utmaningar i arbetet att 

hantera.  

Anhörigas reaktioner 

Anhöriga kan vara väldigt engagerade i vården kring sina nära och kära och när den personen 

inte vill äta så reagerar anhöriga. Ibland kan det vara svårt att se sin närstående drabbas av 

ohälsa, minskad matlust och närma sig livets slut. Undersköterskor får samtala med anhöriga 

och ibland har de frågor som undersköterskan hänvisar vidare till sjuksköterskan som då får 

samtala och informera om situationen som uppkommit. 

 ”… då har vi fördelen med att sjuksköterskan brukar gå in med samtal och prata 

med dem och förklara om vad som händer, att de inte mår bra och förklarar vad som kan hända 

och att de kan svälja fel och sånt.” (Usk4). 

När anhöriga har fått samtala med vårdpersonal och fått information kring det nya tillståndet 

brukar anhöriga förstå och inse hur den nya situationen kan påverka den äldre.  

  ”… att dem äter dåligt och då får man förklara att det går inte, det är mest fil 

och gröt och sånt där. När man har suttit och pratat med dem en stund så har det gått bra.” 

(Usk7). 

Anhöriga är en del i arbetet kring dem äldre och anhörigas delaktighet bygger bland annat på 

att ge dem information om den äldres mående och situation samt hur det kan påverka deras 

förmåga och vilja till att äta.  
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Medias beskrivning 

Ibland kommer medier med olika beskrivningar av hur äldre svälter ihjäl på särskilda boenden 

i vårt land. De som läser detta påverkas och reagerar på olika sätt. Undersköterskorna hade 

olika reaktioner kring mediers beskrivning av detta. Vissa tycker att det är jobbigt och 

fruktansvärt att läsa om det och vissa tycker inte alls att det speglar vården inom särskilda 

boenden.  

”Jag tycker det ser fruktansvärt ut, men det vet man ju inte alltså, media kan ju 

förvränga saker och ting alltså, jag brukar inte läsa så mycket. För jag kan inte tänka att någon 

överhuvudtaget medvetet skulle se till att dem svälter utan att alla man tar ju förgivet att alla 

vill deras eget bästa så att man kämpar för deras välmående.” (Usk4). 

Under intervjuerna framkom det att personer som inte har någon erfarenhet av vård kan tro att 

det är så att vårdtagare inte får tillräckligt med mat, och därför avlider av undernäring, vilket 

informanterna menar inte stämmer och att media bidrar till en felaktig bild av vården ges.  

 ”… för det är klart, de som inte vet, dem som inte alls har varit inom vården, de 

tror ju att dem inte får mat inom sjukvården. Dem inte får tillräckligt med mat och det stämmer 

ju inte.” (Usk1). 

Under intervjuerna framkommer det att de inte tycker att medier ger hela bakgrunden och 

bilden, till dessa reportage som de skriver om, och därför är det en utmaning i arbetet att hantera 

dessa beskrivningar från medier. 

Undersköterskornas behov 

Undersköterskorna poängterade att i utbildningen till undersköterska ingår nutrition däremot 

så ansåg de att detta ämne belyses väldigt lite speciellt när äldre inte vill äta. När de började 

arbeta har de insett hur stor del nutritionen har kring den äldres helhet att göra, vilket gör 

nutrition till en utmaning i arbetet. 

”Det borde vara mer utbildning kring mat, det är sån liten del i utbildningen och 

så är det så stor del av helheten. Det borde finnas någon webbutbildning eller något som tog 

upp det här mer.” (Usk4). 

Undersköterskorna tycker att det borde vara mer information och utbildning i ämnet då det är 

en stor del i helheten runt den äldre. De tycker att det saknas kunskap om nutrition och när 
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medier ger sin beskrivning upplever de att det inte riktigt stämmer överens med vad de har för 

erfarenheter av vården.  

Diskussion 

Huvudresultat  

Syftet med denna studie var att beskriva undersköterskors erfarenheter av att vårda äldre på 

särskilt boende som inte vill äta. Huvudresultatet av dessa intervjuer mynnade ut i temat ” Att 

vara lyhörd och känna tillit i att vårda äldre i deras hälsa och ohälsa”. Resultatet gav fyra 

beskrivande kategorier med totalt elva underkategorier. Kategorin Att vilja äta fokuserar på att 

äldre tycker om när vardagen bryts, det blir festligheter och det serveras mat som är typisk för 

just den högtiden som firas. Att inte vilja äta är den andra kategorin som belyser olika aspekter 

när äldre inte vill äta. Det kan bero på fysiska tecken som exempelvis att de har ont i munnen 

eller har oro, när de äldre besväras av ohälsa. Äldre säger ofta att det serveras mat jämt på 

boendet och vid livets slutskede är det vanligt att de inte kan äta. Betydelse av omvårdnad är 

det tredje kategorin och innebär att undersköterskorna ser de äldres behov och att ha rutiner 

kan hjälpa personalen att upptäcka äldres behov. Den fjärde kategorin, Utmaningar i arbetet, 

handlar om anhörigas reaktioner när deras nära och kära inte vill äta samt mediers beskrivning 

av vården som inte riktigt känns igen av informanterna samt undersköterskornas behov som 

handlar om deras syn på nutrition under utbildningen och att det borde ingå mer information 

och föreläsningar om hur helheten och hälsan hos den äldre påverkas när denne inte vill äta.     

Resultatdiskussion 

Under intervjuerna med undersköterskorna framkom det att äldre bor hemma längre idag med 

stöd från hemtjänst innan de blir beviljad ett boende på ett särskilt boende. Vid flytt till ett 

särskilt boende kan den äldre redan vara i ett skört tillstånd av ohälsa och besväras av en olust 

till att vilja äta. De äldres möjligheter till att påverka vad de ska äta begränsas då oftast ett 

centralkök gör en matsedel och lagar maten som sedan distribueras till boendet. Precis som 

Sidenvall, Fjällström & Ek (1994) skriver begränsas de äldres valmöjligheter när de flyttar in 

till ett särskilt boende. Att bli begränsad efter en stor livsförändring, som att flytta till särskilt 

boende, kan påverka den äldres känsla av ohälsa. Då en äldre flyttar till ett särskilt boende har 

dennes hälsa påverkats, eftersom den äldre inte kan bo kvar hemma, vilket då betyder att denne 

är i ett stadie av ohälsa. Genom att bli begränsad och inte kunna ha fulla valmöjligheter, i sitt 

nya boende, riskerar den äldre att förbli kvar i ohälsa. Eriksson (1988) skriver att yttre påverkan 
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kan skapa ohälsa hos den äldre, så anledningen till att flytt till särskilt boende måste genomföras 

kan ge olika grader av ohälsa hos den äldre. Genom lyhördhet och tillit kan undersköterskorna 

hjälpa den äldre att minska känslan av ohälsa och öka upplevelsen av hälsa. Enligt Lögstrup 

(1994) är tillit ett grundläggande fenomen något som kommer naturligt i mötet mellan 

människor. Nortvedt och Grimen (2006) skriver att tillit visar att människor är hänvisade till 

varandra och visar ömsesidigt vad tillit innebär och har en genomgripande moralisk betydelse. 

Lögstrup (1994) menar att tillit utvecklas i vardagens mellanmänskliga möten. Genom 

vardagens möten kan tillit uppstå mellan de äldre och undersköterskorna vilket kan skapa en 

ökad känsla av hälsa hos de äldre. När undersköterskorna är lyhörda och ser den äldres behov 

och ger utrymme till valmöjligheter kan ökad känsla av hälsa infinna sig hos den äldre.  

I denna studie framkom det att avdelningarna har begränsad möjlighet att erbjuda annan lagad 

mat än den som serveras till lunch och middag däremot har de äldre möjlighet att påverka 

övriga måltider som inte lagas av ett centralkök. Frukost, mellanmål och kvällsfika är måltider 

som de kan påverka och variera. Holms (2006) skriver att måltidsmiljön och rutinerna på ett 

boende kan påverka de äldres lust att äta. I denna studie framkom att en rörig miljö vid måltider 

har en negativ påverkan på de äldres vilja till att äta, de äter sämre om miljön är bullrig, stressig 

och rörig. Om de äldre får vara med och påverka val av mat och måltidsmiljö äter de bättre 

vilket stödjs av tidigare forskning enligt Crogan et al. 2013; Reimer & Keller 2009; Kruger et 

al. 2007. I denna studie framkom det att när vardagen bryts för att fira högtider kunde de äldres 

matlust öka och detta stödjs av tidigare forskning enligt Watkins et al. (2017). För att skapa bra 

rutiner kring måltider och måltidsmiljön har Livsmedelsverket (2019) en måltidsmodell med 

olika aspekter och poängterar att matgästerna ska ha möjlighet till att påverka, integrera, vilken 

mat som serveras vilket det i denna studie framkom att de äldre har egentligen ingen möjlighet 

att påverka vilken mat centralköket tillagar. Enligt Grøndahl och Aagaards (2016) forskning 

fick ingen av de äldre på de särskilda boenden som, var med i studien, heller fick vara med och 

planera matsedeln tillsammans med kökspersonalen. Vilket helt går emot Livsmedelsverkets 

rekommendationer. Trivsam miljö är en annan aspekt från Livsmedelsverket vilket innebär att 

äldre ska ha möjlighet att påverka var de vill äta och vill de äta tillsammans med andra finns 

den möjligheten likväl som att de kan få äta enskilt inne på sitt rum om de så önskar vilket även 

framkom från Livsmedelsverket. Maten ska vara god och utgå från önskemål, denna aspekt 

kan vara svårt för köket att leva upp till då det är ett centralkök och svårigheter kan vara att ta 

hänsyn till många äldre personers önskemål och ibland serveras mat som inte alla uppskattar. 

Däremot kan ett sätt att tillmötesgå önskemål vara att ha gemensamma träffar mellan äldre, 
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kökspersonal och vårdpersonal. I denna studies intervjuer framkom det att kökspersonal menar 

att den mat som serveras är näringstät och detta ifrågasätts av undersköterskorna då de ibland 

måste berika maten, även till de äldre som äter bra. Livsmedelsverket (2019) poängterar även 

att den mat som ger bäst effekt är den mat som äts upp och fokus ska ligga på att maten är god 

och lockar till att ätas I denna studie framkom det att om en äldre person inte vill äta utreder 

undersköterskorna varför den äldre inte vill äta. De utreder orsaken till den uppkomma ohälsan 

och ser om det kan bero på något fysiskt besvär och om möjligt försöka åtgärda detta. 

Rutiner kring mätningar och bedömningar om undernäring finns enligt informanterna i denna 

studie vilket stödjs av Tabloski (2014) som anser att det bör finnas rutiner för nutritions-

statusbedömningar. Det är mätningar och åtgärder som ingår i Senior Alerts bedömnings-

mallar som undersköterskorna utför regelbundet i samråd med sjuksköterskor. De har 

regelbundna mätningar under året vilket gör att de äldre personer som befinner sig i riskzonen 

för att vara undernärda upptäcks fort vilket borde minska risken för att utveckla undernäring 

bland de äldre som inte vill äta. Detta stödjs av tidigare forskning av Arvanitakis et al. (2008) 

som skriver att på särskilda boende finns regelbunden kontakt med vårdpersonal vilket gör att 

det är lättare att upptäcka risk för undernäring i ett tidigt skede och snabbare kunna åtgärda och 

sätta in insatser. Däremot berättade informanterna att trots insatser kan ibland effekten utebli 

och kopplar det samman med de äldres tillstånd av ohälsa. Undersköterskorna berättade i 

intervjuerna att många äldre ansåg att det serveras mat ofta på särskilda boenden och att de inte 

var hungriga. Detta kan medföra utmaningar i arbetet för undersköterskorna då anhöriga kan 

reagera på att deras nära och kära inte vill äta. Anhöriga som är engagerade i vården kan tycka 

att det är väldigt jobbigt att se till exempel sin förälder bli sämre och inte vilja äta. Philipn et 

al. (2014) skriver i sin forskning genom att delta i måltider kan traditioner och familjeliv 

införlivas vilket kan påverka äldres vilja att äta.  

Mediers beskrivning av vården att äldre dör av svält är inte något som informanterna känner 

igen. De menar att medier inte ger hela bilden av situationen som beskrivs och bilden av vården 

som ges är inte rättvis. De menar att det finns omständigheter kring den äldre personen som 

inte kommer fram som visar helheten. Van de Belt et al. (2015) skriver att media kan ha rollen 

som en potentiell informationskälla kring hur en person upplever vårdens kvalité och 

patientsäkerhet. Genom tillit till sig själva som professionella undersköterskor med lång 

erfarenhet visar de att de kan hantera mediers beskrivningar av vården.  
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Enligt Katie Eriksson (1988) är hälsan dynamisk och unik för varje människa. När människan 

möter något hinder uppstår ohälsa, däremot skriver Eriksson att det är svårt att dra gränser och 

riktlinjer för vad som är hälsa och ohälsa eftersom det är individuellt. Alla element behöver 

inte vara intakta för att hälsan ska rubbas (Eriksson, 1988). Om äldre inte vill äta beror det 

oftast på, enligt undersköterskorna, att de är påverkade av något fysiskt besvär som gör att de 

inte vill äta. Då undersöker de vad som gör att den äldre har ohälsa och inte vill äta. Det kan 

även vara så att den äldre börjar närma sig slutskedet av livet och då det är naturligt att den 

äldre inte kan ta emot mat och dryck och då ligger fokus på goda omvårdnadsinsatser. När 

människan är i livets slutskede och inte kan ta emot mat eller dryck är personen helt utlämnad 

till personalen som arbetar inom vården. Till en början när den äldre börjar nå den fasen som 

innebär att inte kunna ta emot mat och dryck är den äldre i ett stadie av ohälsa i sitt görande. 

Däremot i sitt varande och vardande kan den döende människan befinna sig i hälsa. Under tiden 

som den äldre bor på särskilt boende skapas en tillit mellan den äldre och undersköterskorna 

och i slutskedet lämnar den döende personen sin kropp i händerna på undersköterskorna i tillit 

till att de utför dem bästa omvårdnadsinsatserna för dem.   

Metoddiskussion 

Till denna studie valde författaren en deskriptiv design med kvalitativ ansats (Polit & Beck, 

2017). Den metoden anses vara lämplig för en studie med intervjuer som svarar mot syftet och 

ger en möjlighet att belysa och beskriva personers erfarenheter kring ett specifikt område 

(Patton, 2014). Med en deskriptiv design ligger fokus på informanternas beskrivning av sina 

erfarenheter (Polit & Beck, 2017). Graneheim och Lundman (2012) skriver att en forskare 

behöver visa trovärdigheten i sina resultat. Trovärdighet innebär giltighet, tillförlitlighet och 

överförbarhet. Giltighet handlar om hur trovärdigt resultatet är och vid kategorisering och tema 

har författaren varit noggrann med att de ska stämma överens med textens innehåll för att öka 

dess giltighet. Alla informanter har fått samma frågor utifrån en semistrukturerad frågeguide 

vilket ökar studiens giltighet, enligt Graneheim och Lundman (2012). För att öka 

tillförlitligheten i studiens resultat ska tolkningarna vara trovärdiga, benämningarna rimliga 

och analysprocessen beskrivas noggrant, vilket författaren har gjort. Under analysprocessen 

har författaren haft upprepade samtal med handledaren för att belysa analysen från olika 

synvinklar vilket ger ökad tillförlitlighet.  

I denna studie jämfördes undersköterskors erfarenheter kring ämnet, äldre som inte ville äta, 

för att finna centrala delar i deras erfarenheter. I resultatet har ordagranna citat från intervjuerna 



 

25 

 

använts för att förstärka tillförlitligheten (Graneheim & Lundman, 2012).  Som urvalsmetod 

valdes ett ändamålsenligt urval av undersköterskor som har erfarenhet av det studien efterfrågar 

(Danielsson, 2017b). Då författaren bor i en liten ort valde författaren att vända sig till två andra 

kommuner för att informanterna inte skulle känna författaren och därmed undvika risken att 

informanterna kände sig påverkade av kännedom om författaren och ge svar som de trodde att 

författaren skulle vilja ha. Efter att enhetscheferna hade fått information om vilka kriterierna 

var för att få delta i denna studie tillfrågade de sin personal. En kritisk aspekt i detta kan vara 

att de tillfrågade endast fick information om studien först från enhetschefen och inte från 

författaren själv. Dock fanns det tillfrågade som tackat nej till att medverka och författaren 

anser då att enhetscheferna varit tydliga med möjligheten om att tacka nej till att delta fanns. 

En styrka med urvalet var att båda könen fanns representerade. Dessutom poängterade 

författaren inför varje intervju att deras medverkan kunde avbrytas om de önskade, även efter 

avslutad intervju och fram tills dess att arbetet var färdigställt. Därmed anser författaren att 

studien har trovärdighet i sitt ändamålsenliga urval då det är erfarna undersköterskor som 

deltagit i studien. Om samtliga undersköterskor och vårdbiträden hade tillfrågats om 

deltagande i studien skulle det eventuellt kunna ha påverkat resultatet. De 

tillfrågade undersköterskorna som tackade nej till att delta i studien hade troligtvis inte tackat 

ja om de blivit tillfrågade av författaren. Enligt Graneheim och Lundman (2012) innebär 

överförbarhet om resultatet kan överföras till andra grupper eller sammanhang. Enligt 

Mårtensson och Fridlund (2012) måste resultatet vara tydligt beskrivet för att kunna bedöma 

resultatens överförbarhet. Författaren anser att det går att göra samma forskning på andra 

yrkesgrupper, då urval, tillvägagångssätt, dataanalys och resultatet har beskrivits, däremot tror 

författaren inte att samma resultat kommer att framkomma då det handlar om olika människors 

erfarenheter. Överförbarheten ligger även i läsarens bedömning att bilda sig en uppfattning om 

det är rimligt (Polit & Beck, 2017).  

Kliniska implikationer för omvårdnad 

Informanterna hade jobbat länge inom vården och berättade att det är vanligt förekommande 

att möta äldre som inte ville äta och de hade därmed stor erfarenhet av detta. Deras erfarenhet 

kan vara till gagn för personal som inte har lika lång vana av sådana situationer. Genom att ha 

tid avsatt för handledning, med specialistsjuksköterska inom vård av äldre, kan reflektioner i 

arbetsgruppen skapa tankar och funderingar som skulle kunna öka förståelsen hos all personal 

kring betydelsen av att vara lyhörd och lära känna de äldre som bor på boendet. För att skapa 

tillit i relationen till den äldre är det viktigt att undersköterskorna ser varje äldre person som 
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unik, är lyhörd för den personens önskemål och erbjuder valmöjligheter så långt det är möjligt. 

När undersköterskorna bryter vardagens rutiner kan glädje skapas och öka de äldres vilja till 

att äta. Genom att uppmärksamma de äldres behov och att det finns rutiner kan 

undersköterskorna nå de äldre som inte vill äta i ett tidigt skede. Anhöriga har ett behov av att 

få information och vara delaktiga i vården runt den äldre för att öka deras förståelse kring hur 

måendet kan påverka den äldres vilja till att inte äta.   

Förslag till fortsatt forskning 

Författaren anser att det skulle vara av värde att även forska om sjuksköterskors erfarenheter 

av när äldre inte vill äta. Det skulle vara intressant att se om resultatet skulle skilja sig från 

undersköterskornas erfarenheter. Relationen mellan undersköterskan och den äldre bygger på 

tillit till varandra. En intressant synvinkel att utforska mer skulle vara att undersöka om den 

relationen har någon betydelse för den äldres vilja att äta. En annan spännande aspekt som 

framkom under studien var att om äldre äter bra vid alla måltider, men ändå är i behov av 

berikning, är då kosten näringsriktig? För enligt kökspersonalen lagar de näringsriktig kost. 

Vad är det då som inte stämmer och hur kan vården nå och ombesörja detta? Det är något som 

skulle vara en viktig aspekt att belysa och forska vidare om.  

Slutsats 

Slutsats av denna studie är att det är vanligt förekommande att undersköterskor möter äldre 

som inte vill äta. Om de äldre inte vill äta beror det oftast på att de har drabbats av ohälsa eller 

att de kommit till den punkt då livet börjar ta slut. När undersköterskorna är lyhörda, trygga i 

sin tillitsfulla relation till den äldre och har erfarenhet kan de snabbt utreda vad som bevärar 

den äldre och vidta lämpliga omvårdnadsinsatser.  
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